
Regulamin uczestnictwa w Obchodach 95-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Mysłowicach

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy  regulamin  jest  przeznaczony  dla  uczestników  Obchodów  95-lecia  I  Liceum

Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Mysłowicach,  organizowanych  przez
Komitet  Organizacyjny w dniach 6-7 października 2017 r.  Niniejszy regulamin określa
zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Organizator – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO „Kościuszko.
b) Obchody  –  uroczystość  Jubileuszu  I  Liceum  Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach w dniach 6-7 października 2017 r.
c) Uczestnik  –  absolwent  poniższych  szkół,  który  zarejestrował  się  przez  formularz

zgłoszeniowy i opłacił udział w Obchodach:
3. Oficjalny  serwis  internetowy  z  informacją  o  Obchodach  znajduje  się  pod  adresem

www.kosciuszko.pl
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  programie  Obchodów

i Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych
informacji. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

5. Przepisy  niniejszego  Regulaminu  stanowią  integralną  część  zgłoszenia  uczestnictwa
w Obchodach.

6. Uczestnicy  Obchodów  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  Regulaminem  i  do  jego
akceptacji.

II. Warunki uczestnictwa
1. Wstęp na teren szkoły jest bezpłatny.
2. Uczestnicy,  którzy  pragną  otrzymać  –  jubileuszowy  zestaw  pamiątkowy,  wziąć  udział

w dyskotece lub balu absolwentów muszą wcześniej dokonać odpowiedniej wpłaty.
3. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

a) posiadania i spożywania alkoholu,
b) posiadania  i  zażywania  środków  odurzających  lub  substancji  psychotropowych  lub

innych podobnie działających środków
c) zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
d) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub

innych podobnie działających środków,
b) posiadającym  niebezpieczne  przedmioty,  materiały  wybuchowe,  wyroby

pirotechniczne,  materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje
psychotropowe oraz napoje alkoholowe,

c) zachowującym  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

5. Osoby  małoletnie  uczestniczą  w  Imprezie  na  wyłączną  odpowiedzialność  osób,  które
sprawują nad nimi pieczę.

III.  Zgłoszenie udziału i płatności
1. Zgodnie  z  niniejszym  regulaminem  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  jest

jednoznaczne  ze  zgłoszeniem  udziału.  Oznacza  to  również  akceptację  postanowień
niniejszego  Regulaminu  oraz  pozostałych  ustaleń  zawartych  pomiędzy  Uczestnikiem
a Organizatorem.  Powoduje  również  powstanie  obowiązku  dokonania  płatności  za
uczestnictwo w Obchodach.
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2. Rejestracji uczestników można dokonać poprzez:
a) formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.kosciuszko.pl
b) wypełnienie formularza w formie papierowej i wysyłanie go na adres szkoły: Zespół

Szkół  Ogólnokształcących w Mysłowicach,  41-400 Mysłowice  ul.  Mickiewicza 6-8,
z dopiskiem JUBILEUSZ,

c) wypełnienie  formularza  w  formie  papierowej  i  wysyłanie  go  na  nr  faksu  szkoły:
322222438

d) wypełnienie  formularza  w  formie  papierowej  i  wysłanie  skanu  na  adres:
sekretariat@kosciuszko.pl 
Wzór papierowego formularza dostępny na stronie: www.kosciuszko.pl

3. Opłaty za uczestnictwo w Obchodach:
a) Wstęp na teren szkoły – jest bezpłatny.
b) 50zł - Jubileuszowy zestaw pamiątkowy – wariant I (publikacja, pamiątki, zaproszenie

na dyskotekę)
c) 60zł  -  Jubileuszowy  zestaw pamiątkowy –  wariant  II  (wariant  I  +  ciepły  posiłek  

po godz. 18:00)
d) 150zł - Bal Absolwenta (Zaproszenie na bal + zestaw pamiątkowy wariant I)
e) 250zł - Bal Absolwentów - podwójne zaproszenie  (wariant I + 2 zaproszenia na bal)

4. Organizator pobiera opłaty z góry do 30 sierpnia 2017 r.
5. W przypadku niskiego zainteresowania, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania

balu absolwentów. W takim przypadku wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych

danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego. Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO  „Kościuszko”. 
91 1020 2528 0000 0102 0146 6176

7. Uczestnik  pokrywa we  własnym zakresie  koszty  dojazdu  na  Obchody  i  ewentualnego
noclegu.

8. Udział  w Obchodach zostanie  potwierdzony po prawidłowej  rejestracji  uczestnika  oraz
opłaceniu kosztów udziału w Obchodach.

IV. Rezygnacja z udziału
Rezygnacja z uczestnictwa w Obchodach możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na 
adres mailowy Organizatora lub dostarczonej do sekretariatu szkoły. W wyżej wymienionych 
przypadkach wpłata będzie mogła zostać zwrócona po potrąceniu kosztów organizacyjnych.

V. Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnik Jubileuszu ma prawo do:

a) przebywania na terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do
czasu zakończenia Imprezy,

b) informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz
udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,

c) korzystania  z  urządzeń,  w  tym  z  zaplecza  higieniczno  –  sanitarnego,  które  są
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

d) korzystania z pomocy medycznej na terenie Imprezy.
2. Uczestnik Jubileuszu jest zobowiązany:

a) nie zakłócać porządku publicznego,
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
c) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy,
d) stosować  się  do  zarządzeń  i  poleceń  służb  Organizatora,  spikera  a  w  przypadku

interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów.
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VI. Przebieg Obchodów
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania Obchodów, w tym jego 
Uczestników. Uczestnik akceptując Regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do przygotowania 
sprawozdań z Obchodów, do umieszczania ich w Internecie, mediach oraz promowania 
Obchodów. 

VII. Ochrona danych osobowych
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem

zgody na przetwarzanie  jego danych osobowych przez  Organizatora  w celu  organizacji
i przeprowadzenia Obchodów. Uczestnicy w każdym momencie maja dostęp do swoich
danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: „Wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Organizatora  w  zakresie
związanym z  organizacją  i  przeprowadzeniem Obchodów Jubileuszu  95-lecia  I Liceum
Ogólnokształcącego  w  Mysłowicach,   zgodnie  z  ustawą  z dnia  29 sierpnia  1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
i jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  faktu,  że  przekazanie  danych  jest
dobrowolne,  przysługuje mi prawo wglądu w dane,  prawo do ich poprawiania oraz do
wniesienia  żądania  zaprzestania  ich  wykorzystywania,  jak  i  do  sprzeciwu  wobec  ich
przetwarzania.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez  Uczestnika  traktowane  są  jako informacje  poufne  i  służą
wyłącznie  do  celów  komunikacji  pomiędzy  Uczestnikiem  a Organizatorem.

VIII. Dane kontaktowe
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice ul. Mickiewicza 6-8 
tel./fax 32 222 24 38. Adres mailowy do komunikacji pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem
w sprawie rejestracji: jubileusz@kosciuszko.pl
Szczegółowe informacje na temat Obchodów są umieszczone na stronach internetowych pod 
adresem: www.kosciuszko.pl  w zakładce 95-lecie.
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